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LILLA EDET. De diskus-
sioner som tog fart i 
somras har medfört 
att det blir en utred-
ning om vindkraft i Lilla 
Edet.

Det blir en omfat-
tande utredning som 
Boverket till största del 
finansierar.

– Jag tycker det är bra 
att utredningen kommer 
till stånd. Nu får vi 
anledning att grundligt 
reda ut de frågetecken 
som berörda invånare 
har, säger kommunalrå-
det Bjarne Färjhage (C).

Kostnaden för utredningen 
är beräknad till 800 000 
kronor varav Boverkets 
bidrag uppgår till 75 procent. 
Kommunen vill att utred-
ningen ska komma igång så 
fort som möjligt, för att ta 
reda på vilka förutsättningar 
som gäller för den framtida 
vindkraftsutbyggnaden.

– Vi har redan beviljat 
25 bygglov och de ligger 
fast. Alla dessa 25 vindkraft-
verk kommer emellertid 
inte att byggas. På Prässe-
bergen i Högstorp har det 
sökts bygglov för nio vind-
kraftverk, men bara sex ska 
byggas, säger Färjhage och 
fortsätter:

– Utredningen ger oss 
goda möjligheter att få fram 
ett material som vi kan ha 
med oss i vårt beslut- och 
motiveringsunderlag för 
fortsatta vindkraftsverk.

Vad är din personliga 
inställning till vindkraft?

– Jag tycker att det är en 
miljövänlig och ren kraft-
källa, som inte ger några 
koldioxid eller giftutsläpp. 
Det är en del av våra framtida 
energikällor, avslutar Bjarne 
Färjhage. 
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– Ja, tack och lov.
Vad var det som hände i 

förra veckan?
– Det var en demonstra-

tion som urartade i sam-
band med omhändertagan-
det av ett tvåårigt barn. Ett 
30-tal personer, släktingar 
och vänner till familjen, 
protesterade. Till en början 
var allt lugnt, men sedan 
blev stämningen aggressiv. 
Bland annat kastades sten in 
i foajén. 

Ni valde att tillkalla 
polis?

– Ja, polisen var på plats 
både på torsdagen som fre-
dagen. De gjorde ett fan-
tastiskt jobb och lugnade 
demonstranterna.

Hur reagerade perso-
nalen?

– Det var naturligtvis en 
väldigt olustig situation som 
uppstod. Jag har full förstå-
else för att personalen tyckte 
det kändes jobbigt, därför 

är det skönt att arbetet har 
återgått till det normala.

Vad kommer den här 
händelsen att få för kon-
sekvenser?

– Vi ska ha en uppfölj-
ning i kommunstyrelsen där 
säkerhetsrutinerna ska gås 
igenom. Vi får utvärdera det 
som hände och se om det 
eventuellt var något som vi 
kunde gjort annorlunda.

JONAS ANDERSSON

…Madeleine Dahlgren (S), oppositionsråd i Lilla Edets 
kommun och tillika ledamot i individnämnden.

Har lugnet återfunnet sig på socialkontoret?

Hallå där...
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Välkommen!
Sängfabriken i 

Lödöse erbjuder 
resårmadrasser 

av högsta kvalité till 
ett kanonpris!

9/31/2

18:-
3 st

Svenska
Morötter

Klass 1

5:-
1 kg

Mineralvatten/läsk
ICA:s 

Potatis
i säck

3030:-:-
10 kg

Max 1 säck/kund. 
Gäller när du handlar andra varor 

för minst 200:-

2 för
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från vårfrån vår 
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Alltid full fart iAlltid full fart i 
vårt egna bageri!

Missa inte våra supergodaMissa inte våra supergoda 
semlor och semlekransar!semlor och semlekransar!

Fredag 30/1 
bjuder vi på 
dessutom på 
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